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SILMO ประกาศศักดา พรอมเจาะตลาดวงการแฟชั่นแวนตาไทย
พรอมงานฉลองครบรอบ 50 ป
SILMO งานแสดงสิน ค า นานาชาติ สํ า หรั บ อุต สาหกรรมแว น ตาระดับ โลก จากกรุ งปารี ส ประเทศ
ฝรั่งเศส ประกาศพรอ มจัด งานครั้งแรกที่ประเทศไทย ตอบโจทยภาคธุรกิจและกลุมประเทศอาเซียนและเอเชีย
ภายใตชื่อ SILMO Bangkok ระหวางวัน ที่ 20 -22 มิถุน ายน 2561 ณ อาคาร 4 ศูน ยแสดงสิน คาและการประชุม อิม
แพ็ค เมืองทองธานี
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท จํากัด ยืดอก ตบเทา พรอมจัดงาน SILMO Bangkok งานแสดงสิน คา
ระดับนานาชาติดานอุตสาหกรรมแวนตา จัดภายใตแนวคอนเซ็ป ต “Business Meets Fashion” ที่ไมเพียงเปนการสงเสริม ภาค
ธุรกิจ ครอบคลุมสินคาและบริการ แวนตา เลนส อุปกรณ และเครื่องมือสําหรับ การตรวจวัดสายตา จากฝมือสรางสรรคของแบ
รนดชั้นนําทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ ที่จะมาเรียงหนาพรอมเปดตัวคอลเลคชั่นใหมๆ เพื่อวงการแวนตา แตยังเปน
ศูนยกลางในการยกระดับ ดีไซนเนอรไทยที่พร อมเขาสูธุ รกิจ สงออก ตลอดจนภาควิชาชีพ ที่ เปนนั กทัศ นมาตร เพื่อสง เสริ ม
สุขภาพตาที่ดีใหกับประชาชนคนไทยและกลุมประเทศอาเซียนไดตอไปในอนาคต
นาย เอริค เลอนอย ผูอํานวยการฝายงานแสดงสินคา บริษัท คอมเอ็กซโพเซียม กลาววา“ความยิ่งใหญ
ของงาน SILMO ไดเริ่มตนขึ้นเมื่อ 50 ปกอน โดยการรวมตัวจัดตั้งของกลุมผูผลิตในอุตสาหกรรมแวนตาในประเทศฝรั่งเศส เพื่อ
เปดโลก และแชรความรูในอุตสาหกรรมรวมกันครึ่งศตวรรษตอมา จากความมุงมั่นในการพัฒนางานอยางตอเนื่องทําใหงาน
SILMO กลายเปนงานแสดงสินคาที่ป ระสบความสําเร็จในการจัดงานเสมอมา และเปนการจุดประกายในการขยายการจัดงาน
ไปยังประเทศอื่นๆ คือ SILMO Istanbul และ SILMO Sydney เพื่อรองรับ โอกาสทางธุรกิจใหมๆ และในครั้งนี้ก็เชนกัน ที่เราจะ
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มารวมสรางปรากฎการณใหมในการจัดงาน SILMO Bangkok ใหเปนงานสําหรับ อุตสาหกรรมแวน ตาของอาเซียนและเอเชีย
ครั้งแรกในประเทศไทย”
นาย ลอย จุนฮาว ผูจัดการทั่วไป บริษัท อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท จํากัด เผยวา “จากอัตราการ
เติบ โตทางเศรษฐกิจที่สูงและมีรายไดตอครัวเรือนเพิ่มขึ้นมาก โดยสัดสวนที่เพิ่มขึ้นสูงสุดคือ กลุมชนชั้นกลางที่มีการคํานึงเรื่อง
การใชชีวิต และหันมาเลือกสินคาที่เหมาะกับ ไลฟสไตลม ากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเครื่องประดับ ที่สะทอนถึงภาพลักษณของตน
สงผลใหตลาดธุรกิจแวนตาเติบ โตขึ้นอยางตอเนื่องถึง 7% เพราะไมเพียงแตการใชงานเพื่อแกไขปญหาสายตา แตยังมองเรื่อง
ของฟงกชั่น แฟชั่น และการใสเพื่อเสริมบุคลิกภาพ”
“อิมแพ็คจึงเล็งเห็นวาการจัดงานในครั้งนี้จะเปนนิมิตรหมายใหมที่ดี เพื่อเปนการสงเสริมทั้งภาคธุรกิจและภาค
วิชาชีพ ของวงการแวนตาของไทยและเอเชีย ซึ่งนอกจากสวนที่เปน งานแสดงสินคา ภายในงาน SILMO Bangkok ยังมีการ
ประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ สําหรับ นักทั ศนมาตร และชางแว นตา ครอบคลุม การให ความรูเ บื้ องตนของการตรวจวั ด
สายตา แนวโนมของภาควิชาชีพและอุตสาหกรรม ตลอดจนการแชรป ระเด็นเรื่องของการปฏิบ ัติที่เปน เลิศจากวิท ยากรทั้งใน
และตางประเทศ และกิจกรรมไฮไลทอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ Pop Up Store ซึ่งเปนพื้น ที่จัดแสดงผลิตภัณฑที่เปดโอกาสให
ลูกคาสามารถสัมผัสอยางใกลชิด และเปนกันเองกับสินคามากขึ้น จากการเลนกับโปรแกรมลองแวนเสมือนจริงกอนไปที่บ ริษัท
นั้นๆ ที่จัดแสดงอยูภายในงาน นอกจากนี้ ยังมี Gallery Zone ที่เปน โซนแสดงผลงานการออกแบบแวนตาจากดีไซเนอรหนา
ใหมของเมืองไทย และอีกไฮไลทหนึ่งที่สําคัญตอภาคธุรกิจ คือ กิจกรรมจับ คูเ จรจาธุรกิจ หาผูขายที่ใช -ผลิตภัณฑที่ชอบ ซึ่งจะ
เปดโอกาสใหผูซื้อและผูขายสามารถนัดกันไดกอนถึงงานจริง” นาย ลอย จุน ฮาว กลาวเสริม
หากทานใดสนใจสอบถามรายละเอียดของงานเพิ่มเติม กรุณาติดตอที่ คุณภรินธร อัศวเลิศไพบูลย โทรศัพท 02833 – 5312 อีเมล parintornu@impact.co.th หรือ www.silmobangkok.com

Translation: SILMO, the industry’s leading trade fair for the optical and eyewear industry, is
extending their reach into promising new markets once again. SILMO Bangkok, the first dedicated
trade fair of its kind in Thailand, is set to make its debut in Bangkok at IMPACT Exhibition and
Convention Center, Bangkok, Thailand, during 20-22 June 2018.
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